
Halouny, Svinaře - Dům v plame-
nech. Sirény. Hasiči. Tak to v ne-
děli 19. února kolem poledního vy-
padalo v Halounech. Obyvatelé
sousedních Svinař se teď rodině se
třemi dětmi, která přišla o střechu
nad hlavou, rozhodli pomoci -
snaží se pro ni vybrat peníze.
„U požáru kotelny, půdy a části stře-
chy zasahovaly hasičské jednotky z
Řevnic i Litně,“ uvedl řevnický ha-
sič Pavel Vintera. „Při likvidování
ohně i při následném vyklízení ko-
telny a půdy jsme museli použít dý-
chací techniku,“ dodal s tím, že vy-

šetřovatel škodu odhadl na 600 tisíc
korun. Právě rozsah a výše škody
přiměly známé postižené rodiny, aby
se jí pokusili zorganizovat pomoc.
„Nikomu se naštěstí nic nestalo, děti
stačili vytáhnout sousedi, ale půlka
baráku je v háji, rodina Vrátných se
třemi dětmi teď bydlí po sousedech,
babičkách,“ uvedla Lucie Boxanová
ze Svinař, co jí přimělo »k akci«. 
„S Pavlou Procházkovou nás napad-
lo, že bychom založili v bance trans-
parentní účet, na který by jim lidé
mohli posílat peníze, protoze teď asi
nic jiného nepotřebují,“ dodala s tím,

že peníze případní dárci mohou vlo-
žit i do kasičky ve svinařském ob-
chodě Pavly Procházkové.
Účet u Fio banky s číslem
2800227915/2010 je v tuto chvíli již
funkční a své příspěvky tedy na něj
můžete posílat. Prvním dárcem se
stal Obecní úřad Svinaře, který vě-
noval 20.000 Kč. „Před nedávnem
jsme organizovali pomoc severočes-
ké obci Raspenava, kterou postihla
povodeň,“ řekla Boxanová. „Nena-
padlo nás tehdy, že zanedlouho bude
pomoci třeba i tady, u nás...“
(Viz strana 9) Miloslav FRÝDL

Majitelku zlatnictví
lupiči ztloukli do krve
Řevnice - Zlatnictví v Řevnicích
přepadli v sobotu 25. února dopo-
ledne lupiči. Ukradli šperky za
milion korun, majitelka obchodu
skončila v nemocnici.
Dva neznámí lupiči ve věku kolem
dvaceti let do Řevnic zřejmě dorazi-
li bílou dodávkou. „Majitelku ob-
chodu ztloukli, všude byla krev.
Hodně křičela, klepala se, zřejmě
byla v šoku,“ řekl svědek přepade-
ní. První pomoc zraněné ženě po-
skytli řevničtí hasiči. „Volali nás,
protože v dosahu nebyla volná sa-
nitka,“ uvedl jeden z nich Pavel Vin-
tera. (Dokončení na straně 9) (pef)

V tomto čísle Našich novin
* Cigarety hrály scénku - strana 2

* Paleček rozezpíval sál - strana 4
* Petr Jančařík si pozval kaskadéry

- strana 5

Karlštejn - Velkou premiéru má
před sebou známý zpěvák, obyva-
tel Karlštejna Pavel Vítek. V dal-
ším, už třetím nastudování veleús-
pěšného muzikálu Les Misérables
- Bídníci byl obsazen do jedné z
hlavních rolí.
Premiéra »Bídníků« se uskuteční
1. a 2. března v divadle Goja Music
Hall na pražském výstavišti. Jak se
těšíte?
Moc - i když jsem si účinkování pár
dnů před premiérou docela zkom-
plikoval. Při venčení psa jsem v lese
nad Karlštejnem uklouzl a způsobil
si výron kotníku.

Bolí to?
Hrozně. Dostal jsem ortézu a na
zkoušky jezdím s ní. Jde to, i když
samozřejmě ztuha.
Zvládnete i »ostré« představení?
Určitě - ostatně, co mi taky jiného
zbývá, zavinil jsem si to sám... Na
zkouškách se učím překonávat bo-
lest a vzhledem k tomu, že zkouší-
me na plný plyn - jak to před premi-
érou u divadla bývá - docela se mi
daří na ty strasti zapomínat. Musím
říct, že mě práce na tomto muzikálu
opravdu baví, je to nádherné dílo a
už se moc těším, až  do sálu přijde
publikum. (Dokončení na straně 11)

CIKÁNI NA MASOPUSTU. Desítky masek a stovky diváků dorazily na třiadvacátý masopust do Zadní Třebaně. (Viz strany 2 a 3) Foto NN M. FRÝDL

Pomozte rodině, které shořel dům!
RODINA SE TŘEMI DĚTMI PŘIŠLA O STŘECHU NAD HLAVOU, SOUSEDÉ VYBÍRAJÍ PENÍZE

28. února 2012 - 4 (565) Cena výtisku 7 Kč

Radůza připomněla Kryla

Pavla Vítka čeká premiéra, těší se na ni i s výronemChci pít! dobýval 
se mladík do baru
Dobřichovice - Neděle 12. února,
dvě hodiny po půlnoci. Na služebně
městské policie v Černošicích zvoní
telefon: Hned přijeďte, kdosi se tu
snaží násilím vniknout do baru!
„Hlídka po příjezdu k baru v ulici 5.
května našla na zemi ležícího mla-
díka, jenž byl pod vlivem alkoholu,“
řekl policista Gregor Dušička. „Ne-
zjistili jsme žádnou známku nezá-
konného jednání,“ dodal s tím, že muž
s hlídkou »normálně« mluvil. „Prý
se chtěl napít a nevěděl, že už je za-
vřeno. Propustili jsme ho s domlu-
vou,“ uzavřel Dušička.              (mif)
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Cigarety hrály scénku, bacily skákaly
NA TŘIADVACÁTÝ POBEROUNSKÝ MASOPUST DORAZILY DESÍTKY ORIGINÁLNÍCH MASEK I STOVKY

I přesto, že 11. února mrz-
lo až to praštělo - na slun-
ci, tuším, bylo minus 13 -
sešlo se ve vesničce Ha-
louny k masopustnímu ve-
selí  na sedmdesát lidí, aby
v masce i bez doprovodili
průvodem kapelu v čele s
Pepínem Vondráčkem.
Sláva to byla převeliká, v
tento den zapůsobila ma-
gie místa, osobnost kou-
zelníka Pepína, krásná
muzika,  nadšení místních
i ostatních a v neposlední
řadě atmosféra malebné
hospůdky U Zrzavého Pa-
viána, kde masopust vy-
gradoval  koncertem kape-
ly Trombenik. 

Hospůdka byla krásně vy-
zdobená a měli jsme mož-
nost setkat se v ní se zimní
vílou, která byla velkým
překvapením nejen pro dě-
ti. Soutěžení (v němž jste
mohli získat i tlačenkovou
medaili), potravinová  tom-
bola a dětské hry byly nad-
šeně přijaty a pak už na
scénu nastoupili hudební
mágové z Trombeniku, kte-
ří si po zbytek večera po-
hrávali s vašimi emocemi.
Bylo to - jako loni - kou-
zelné. Jsou dojmy, které
nesdělíte, musíte je prožít,
a toto takové bylo... 
Helena PeLIKÁnOVÁ,

Zadní Třebaň

Zadní Třebaň – Masopust se pove-
dl! To si mohli říkat organizátoři,
když 18. února pozdě večer uléha-
li k spánku. Už třiadvacátý pobe-
rounský masopust byl veselý, ba-
revný a - co se týká masek - nápa-
ditý. Ani letos si ho nenechaly ujít
stovky diváků zblízka i daleka.
Tradiční oslava hojnosti začala už v
pět hodin ráno, když hasiči na návsi
začali chystat ovar, polívku, jitrnice i
jelita. „Bylo toho osm set kusů, teď
už zbývá jen pár jelit,“ říkal v poled-
ne velitel hasičů Jiří Nikodým. Ještě
před rozedněním přijeli první stán-
kaři; nakonec jich tu bylo přes 30.
Lidé si mohli dopřát slané, sladké i
kyselé pochoutky, zahřát se svaře-
ným vínem i medovinou nebo si
koupit šperky, hračky a balónky. A
taky se samozřejmě prodávala tom-
bola, v níž vyhrával každý lístek.
V deset hodin nastoupila kapela Tře-
husk, kterou doprovodila tancem
skupina Proměny, jako každý rok se
předvedly řevnické soubory Notičky
a Klíček. Masopustní fraška pojed-
návala o Honzovi a Káče, tradičně se
také pochovával Masopust. To vše se
odehrávalo na voze, ovšem ten letos
málem nedorazil – statkářka Jana

Červená večer před oslavou sdělila,
že s koňmi přijet nemůže. Naštěstí
pohotově a ochotně vypomohl To-
máš Nolč, jenž svůj valník dotáhl na
náves traktorem. Díky, Tome!
Samozřejmostí bylo vyhlášení nej-
lepších masek – Cenu Josefa Jahelky
neboli titul Král masopustu letos zís-
kala skupina cikánů,vedená Vítkem
Tučkem. „My se tady chceme přihlá-
sit na obecní úřad, už jsme byli v
Anglii, v Kanadě a teď jdeme ze
Šluknova, ale tady se nám líbí, tak tu
asi zůstanem,“ dělala si legraci jeho
»cikánská« žena Hanka. Úžasné by-
ly ovšem i ostatní masky - a byly jich
desítky! „Moc se nám tu líbilo, to je
opravdu povedená akce, chodím sem
každý rok. Je to taková krásná ves-
nická tradice,“ pochvaloval si u tom-
boly návštěvník z Řevnic.
Průvod vsí v čele s policajtem Jirkou
Petříšem, medvědem Milošem Piš-
nou, medvědářem Robertem Neu-
bauerem i Masopustem Petrem Eliá-
škem a za doprovodu Třehusku pro-
vázely ze začátku davy lidí, ještě po
dvou hodinách u lípy bylo plno. Na
konečnou štaci k Malým došli před
setměním už pouze ti nejvytrvalejší,
na které čekala skvělá česnečka,

obložené chleby a řízky. Třehusk
pak ještě tři hodiny vyhrával při bu-

jarém posezení ve Společenském
domě.                Lucie PALIČKOVÁ

Do hospůdky k »paviánovi« dorazila víla
MASOPUSTNÍ VESELÍ SE PODRUHÉ KONALO TAKÉ V HALOUNECH

CIGARETY. Jedna z nejoriginálnějších masek letošního masopustu. Účast-
níci průvodu se v podání cigaret dočkali i scénky.            Foto NN M. FRÝDL

Na letošní,  již 23. masopust, se hlás-
notřebaňské Holky v rozpuku ob-
zvláště těšily - v Zadní Třebani je
vždy záruka hojné účasti účinkujích,
masek i přihlížejících. Letos jsme se
vyšňořili do masek virů a zazpívali
písničku, již složila naše Danuška: 

Přišla na mě depka, mě snad klepne
pepka, musím zavřít ordinaci, vyře-
šit to hnedka... 
včera zvečera, aids a cholera, s čer-
ným kašlem v čele, s ním neštovice,
do ordinace mojí vtrhli směle. 
Svatýho tanec, lepra, nakonec syfi-
lis, žloutenka, pak spavá nemoc, vo-
lám o pomoc, streptokok jde zvenka. 
Chci je vypudit, nechtějí však jít, tak
jim nalejvám, všechno co tu mám. 
vzpomněl jsem si zas, na ten krásný
čas, léčebných kůr kdysi. Jako
zázrakem, s každým panákem, mění
se jim rysy.

Nám se to zdálo vtipné, vydařené,

ale asi ne úplně všem, neboť jsme zí-
skali »až« 4. místo. Ale dárek byl, a
tak slibujeme, že připijeme na další
výtečné zadnotřebaňské akce. 
Velice jsme se bavili, když náš strep-

tokok napadal účinkující i přihlížejí-
cí zezadu a pěkně je lekal. Někteří se
nám vyhýbali obloukem. Fakt to byla
legrace! Velmi se nám líbily cikánky
s povozem a ohněm, na němž si vaři-

ly ukradenou slepici. Chybu neměly
ani cigarety s pobíhajícím psíkem m-
askovaným za zápalky. Výborný byl i
pochodující záchod. Vůbec všechny
masky byly senzační! K dobré nála-
dě jako vždy vyhrávala naše oblíbe-
ná kapela Třehusk. Musíme pochvá-
lit i kamarádku Stáňu Frýdlovou,
která pro nás pokaždé chystá pohoš-
tění - guláš, koblížky, škvarkové
placky... vše jedna báseň. 
Sumasumárum:  Výborný masopust,
povedená taškařice, všichni se vý-
borně se bavili - děti i dospěláci.  Tě-
šíme se na příště a hlavou se nám již
teď honí nápady, s čím vyrukujeme.
Tak ještě jednou dík za opravdu bez-
vadný den a brzy nashledanou!

Jitka ŠveCová, Hlásná Třebaň

Co to děláš Déžovi...?
Jsem již několik let v tombole naše-
ho zadnotřebaňského masopustu.,
Ráda potkávám známé tváře vyzna-
čující se hráčskou vášní. „Ta tom-
bola je návyková,“ pravil pán z
Řevnic, když kupoval dalších deset
lístků. „Já sem jedu jen kvůli tomu,
abych si zariskoval,“ přitakával Pra-
žan chodící o berlích. „Celej rok se
zase budu těšit, jestli něco vyhraju,“
smál se. Paní knihovnice z Prahy v
tombole objevila vzácnost, pohádku
z roku 1946. Čekala až do konce,
zda ji výherce bude chtít, nebo ne. A
když ji získala, s dojetím děkovala:
„Splnili jste mi sen, ať se ty vaše ta-
ky vyplní…“ 
Výborný byl i trampík od Kladna.
„Dlouho jsem neviděl, jak vypadá
opravdová ženská. Už jsem myslel,
že neexistujou a tady je jich chu-
mel!“ povídal při pohledu na rej vl-
nících se cikánek. „Vtom mu zastou-
pila cestu Hanka Tučková taktéž v
kostýmu kočovnice s miminkem De-
žem na zádech a jala se ječet: „Co
to déééláááš Déééžovi?!“ -„Teda až
na tuhle…“ dodal trampík . 
Helena PeLiKáNová, Z. Třebaň

Hlásnotřebaňské »viry« napadaly účinkující i přihlížející

V PRŮVODU. Muzikanti v čele halounského masopust-
ního průvodu. Foto Jan KUKLÍK

Hlásnotřebaňské »viry« na masopustu v Zadní Třebani. Foto NN M. FRÝDL
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na diváky, cikánky skotačily u ohně...
DIVÁKŮ, OBČERSTVENÍ MAŠKARÁM UCHYSTALO PĚTATŘICET ZADNOTŘEBAŇSKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Ty chleby určitě napiš! křičel porotce Chroust u Tučků

Povzdechla si v průvodu letošního
XXIII. poberounského masopustu
mladá dáma, že se pro všechen ten
program a radovánky ten den už ne-
dostane k psaní diplomové práce na
téma vyhledávání a péče o talenty. I
když se její práce týkala firem, uvě-
domil jsem si, kolik talentů se najde
každoročně mezi masopustními maš-
karami. V posledních letech nejsou
téměř vidět koupené masky, ale tak-
řka výhradně zhmnotněné vlastní
originální nápady a vlastní práce. 
Letos se to krásně potvrdilo.
Vedle tradičních skupinových masek
Holek v rozpuku a harému kolem
Vítka Tučka či mobilních masek na
obecní multikáře v podání Míši
Šmerglové a Jarky Zavadilové, při-
byla letos parta mladých cigaret s
originální scénkou o škodlivosti
kouření. Což nebylo samozřejmě
všechno; namátkou zmíním televiz-
ního Večerníčka s kamarády Jů a He-
le, rodinku vodníků, rodinku trpaslí-
ků, velkou kočku s kotětem a myšič-
kami, indiána s indiánkou a malým
Vikingem, arabské šejky a nemohu
zapomenout na sólisty v masce čer-

ta, starostu v pěší kadibudce či osa-
mocenou spermii Pepy Malého.
Omlouvám se těm, které jsem nej-
menoval a doufám, že i příští rok se
na zadnotřebaňské návsi zase sejde-
me. Už počtyřiadvacáté.
Vybrat nejlepší masku není nikdy
snadné, ale pětičlenné porotě se to
letos povedlo napoprvé. Zvláštní
cenu starosty získala kolektivní mas-
ka cigaret. Páté místo obsadila ro-
dinka vodníků, čtvrté bacily Holek v
rozpuku, bronz získal Hombrebox
Michaely Šmerglové a Jarky Zavadi-
lové a stříbrem se může pochlubit
Stanislav Balíček s kadibudkou. Ce-
nu Josefa Jahelky si odnesla velká
kočovná rodina Vítka Tučka. Bare
láčhe! Josef KOZÁK

HOMBRE BOX. Mezi oceněnými maskami byl také pojízdný Hombrebox -
obsadil  bronzovou příčku. Foto NN M. FRÝDL

KEJKLÍŘ. Caparty (a nejen je) na dětském kar-
nevale bavil Petr Theimer. Foto NN M. FRÝDL

MUCHOMŮRKY. Speciální cenu získaly mucho-
můrky. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Pozdrav pánbůh lidičkové. Rok se s
rokem sešel a já se zasejc vydal na
poberounský masopust. Dostal jsem
ten nejtěžší úkol – vybrat nejlepší
pohoštění. Sám bych na to nestačil,
ale za pomoci Ivana Neslerů a Mi-
loše Chroustů to nebyl zas tak nespl-
nitelný úkol. Tajně jsem doufal, že se
nepřecpou už v půlce průvodu a na-
kázal jim, aby hlásili všechny výraz-
né pokrmy, na které cestou narazí.  
„Ty chleby napiš,“ křičel Chroust u
Tučků. „A ořechovku taky,“ dodal,
než vyrazil na řízečky k sousedům.
Poznamenal jsem si všechno. Cestou
mi vyprávěl o způsobech výroby šk-
varkových placek - někdo škvarky
mele, jiný je přidává celé. Ne že by
některý způsob byl špatný, zvedl
mentorsky prst, to ne, ale celé škvar-
ky jsou prostě celé škvarky. Podobně
je tomu s obloženými chleby. Na prv-
ní pohled vypadají možná stejně, ale
když se člověk zakousne, zaplaví ho

pokaždé jiné, originální vlny chutí...
„A s koblížky, řízečky, štrůdly  a os-
tatním je to stejné,“ uzavřel Miloš
Chroust kulinářskou přednášku. 
Řeknu vám lidičkové, byla to zasejc
slavnost obžerství. Chleby s uzeným,
tlačenka, polévky, koblížky a štrůdly,
zapečené párky, škvarkové placky,
čokoládové kuličky s kokosem... 
U Frýdlů byl pro porotce Chrousta
přichystán koblížek přes celý talíř. 
A jak to dopadlo? Pohoštění letos
pro maškary připravilo přesně třicet
pět domácností. Tolik jich ještě neby-
lo nikdy. O třetí místo se letos dělí
Tučkovi a Hejlkovi z ulice U Lokálky,
druhé místo patří Stanislavě Frýdlo-
vé, zlato obhájili Hejlkovi ze Sádku. 
K jejich nabídce se Chroust vyjádřil
takto: „Jinde to bylo výtečné, ale ta-
dy je to prostě...“ Nenašel žádné vý-
stižné slovo, a tak si šel nechat ukro-
jit z čerstvě grilovaného masíčka.   

Krajánek Josef KOZÁK, Leč

Děkujeme za pomoc
Naše noviny děkují všem, kteří
jakkoliv pomohli při přípravě a

organizaci letošního masopustu i
dětského karnevalu. Vaší pomoci

si velmi vážíme - bez vás by to
opravdu nešlo! Ještě jednou moc a

moc díky! (NN)

Malí tanečníci zaplnili Společenský dům do posledního místa
TEČKU ZA MASOPUSTEM V ZADNÍ TŘEBANI TRADIČNĚ OBSTARAL DĚTSKÝ KARNEVAL

Zadní Třebaň – Desítky dětí v maskách zapl-
nily 19. února Společenský dům v Zadní Třeba-
ni do posledního místa. Během dvou a půl ho-
din se vydováděly na karnevalu, který tradič-
ně pořádají Naše noviny na závěr masopustu.
Převlečené děti tancovaly na hudbu kapely Tře-
husk, soutěžily a dostávaly odměny. Svá kouzla a
dovednosti neúnavně předváděl kejklíř Petr Thei-
mer – ukázal i odvážný kousek, během něhož ba-
lancoval na prkně s maminkou a jejím dítětem na
ramenou. Prodávala se také speciální dětská tom-
bola a točilo kolo štěstí. 
I tentokrát se vyhlašovaly nejlepší masky a poro-
ta měla opravdu velmi těžkou práci. Přišlo hodně
vodníků, motýlů Emanuelů, princezen a čarodě-
jů. Hodnotila se hlavně originalita ve třech kate-
goriích podle věku. Oceněni byli například vlk s
Karkulkou, plamínková víla, čarodějka Hermio-
na, Gargamel se Šmoulou, výpravčí nebo doktor
se sestřičkou. Speciální cenu získaly nádherné
muchomůrky. Ani ostatní ale nepřišli zkrátka od
Stanislavy Jindáčkové na závěr dostali, tak jako
každý rok, ovoce. Lucie PALIČKOVÁ 

KRŮTY NA GRILU. Hejlkovi masopustnímu průvodu dokonce nabídli čer-
stvě ugrilované krůty. Foto NN. FRÝDL
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Notičky se budou loučit s primáškou
PLES ŘEVNICKÉ DĚTSKÉ LIDOVÉ MUZIKY SE KONÁ POSLEDNÍ BŘEZNOVOU SOBOTU V ZADNÍ TŘEBANI

Řevnice - Dětská lidová muzika
notičky zve příznivce hudby, tan-
ce a zábavy na hudební ples, který
se bude konat poslední březnovou
sobotu ve Společenském domě v
Zadní třebani.

Stejně jako v předchozích letech se o
hudbu k poslechu i tanci postarají
Notičky s primáškou Kristýnou Ko-
lářovou spolu s orchestrem Karavel
vedeným Pavlem Markem. 
Kromě dvou překvapení v podání
členů souboru se přítomní dočkají
bohaté tomboly, dámské volenky a

půlnočního losování vstupenek.
Hlavní výhrou bude domácí spotře-
bič. Navíc se zde Notičky budou
loučit s odcházejícími členy: primáš-
kou Kristýnou Kolářovou, poslední
zakládající členkou souboru, po níž
převezme pomyslné žezlo její mlad-
ší sestra Milena, Simonou Řezáčo-

vou a Mirkem Smolou. Přípravy
plesu jsou v plném proudu a vstu-
penky již v prodeji na telefonu
603245784!           Pavla PetRová

Paleček s Tomáškem rozezpívali sál
KARLŠTEJNSKOU RESTAURACÍ ZNĚLY STARÉ HITY - PRODAVAČ LIMONÁD, 500 MIL...

RADŮZA PŘIPOMNĚLA KRYLA. Do Club Kina v Černošicích zavítala 21.
února písničkářka, zpěvačka a hráčka na všelijaké nástroje Radůza. Sál
praskal ve švech, když přišla na pódium. Na harmoniku, kytaru, klavír, píš-
talku a - považte - i na dudy hrála jako o život. Radůzin  nenapodobitelný
hlas při zpěvu chvílemi hladivě protékal mezi námi a pak zase řezal jako
ostrá břitva až na kost. Její svébytný projev plný  ženskosti i bojovnosti mi
chvílemi naléhavostí připomínal syrová vystoupení Karla Kryla. Je úžasná,
milá a plná života, povídal mi fotograf Tomáš Hejlek poté, co se s ní setkal
při focení  po koncertu. (Při vystoupení zakázala fotit...) Cestou domů  jsem
si říkala, že kdybychom obě jely na stejný  tábor, určitě bych s ní chtěla spát
ve stanu... Helena Pelikánová, Zadní Třebaň    Foto Tomáš HeJlek

Kina v okolí
KINO LITEŇ
28. 2. 18.00 VYMĚŘENÝ ČAS
9. 3. 18.00 PARANORMAL ACTIVITY

KINO ŘEVNICE
2. 3. 20.00 WOODY ALLEN: PŮLNOC
V PAŘÍŽI
3. 3. 16.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
3. 3. 20.00 PERFECT DAYS - I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY
7. 3. 20.00 ÚTĚK DO DIVOČINY
9. 3. 20.00 PÁD DO TICHA
10. 3. 17.00 EXPEDIČNÍ KAMERA -
festival outdoorových filmů

CLUB KINO ČERNOŠICE
28. 2. 20.00 PŮLNOC V PAŘÍŽI
4. 3. 13.00 STAR WARS: SKRYTÁ HROZ-
BA, KLONY ÚTOČÍ, POMSTA SITHŮ

KINO MÍR BEROUN
27. 2. 18.30 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ
ŽENY
28. - 29. 2. 17.30 (St 20.00) KONTRABAND
28. 2. 20.00 JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN
29. 2. 17.30 LÁSKA JE LÁSKA
1. 3. - 5. 3. 18.30 (So 20.00, Ne-Po 17.30)
ŽELEZNÁ LADY
3. 3. 15.30 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
3. 3. - 4. 3. 17.30 (Ne 20.00) SIGNAL
5. 3. - 7. 3. 20.00 (Út 17.30, St 17.30 a
20.00) LÁSKA JE LÁSKA
6. 3. 13.45 ŠMOULOVÉ 3D
6. 3. 20.00 KŘTINY
8. 3. 15.30 ŽELEZNÁ LADY
8. 3. - 10. 3. 18.30 VÁLEČNÝ KŮŇ
10. 3. 15.30 MUPETTI
11. 3. - 14. 3. 18.30 (Út 17.30) JOHN
CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY 3D

KINO RADOTÍN
28. 2. 17.30 MODRÝ TYGR
28. 2. 20.00 TOHLE JE VÁLKA
29. 2. 17.30 ROCK ŽIVOTA
29. 2. 20.00 PERFECT SENSE
1. 3. 17.30 ŠMOULOVÉ 3D
1. 3. 20.00 ARTIST
2. 3. 17.30 MUPETTI
2. 3. 20.00 ŽELEZNÁ LADY
3. 3. 16.00 MIKEŠ 1
3. 3. 17.30 GULLIVEROVY CESTY 3D
3. 3. 19.30 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ
ŽENY
6. 3. 19.00 STUD
7. 3. a 8. 3. 17.30 MUPETTI
7. 3. 20.00 MŮJ TÝDEN S MARILYN
8. 3. 20.00 LOVE
9. 3. 17.30 MÉĎA BÉĎA 3D
9. 3. 20.00 ZKRAT
10. 3. 16.00 SAMMYHO DOBROD-
RUŽSTVÍ 3D
10. 3. 17.30 MUŽI V NADĚJI

Třebaňská kapela už má jméno - Pozdní sběr
V Našich novinách č. 2/2012 jsem se zmínila o tom, že v Hlásné Třebani vz-
nikla nová kapela, pro kterou jsme hledali jméno. První návrh byl  Třemá-
ňa. Tento název se líbil nejvíc mně, ale po dlouhé diskusi jsme dospěli k ná-
zoru, že nejlepší bude Pozdní sběr - schválen byl všemi hlasy. Moc se nám
to líbilo, hlavně proto, že jsme se sice pozdě, ale přeci,  dali dohromady! A
tak snad nyní začíná  pravidelné hraní v hlásnotřebaňské hospůdce U
Máni. Aby náš kamarád Ivan Nesler mohl hrát s  námi, budeme se scházet
jednou za čtvrnáct dní, vždy ve středu. Tímto vás srdečně zvu na prima hra-
ní s touto bezva partou, které se bude konat 29. února. A držím palečky, aby
se starou tradici podařilo obnovit.             Jitka ŠveCová, Hlásná Třebaň

Tipy NN
* Písničkář a karikaturista Mirek
Kemel představí písně z CD Krajem
šel anděl 28. 2. od 20.00 v kavárně
Jiná káva Beroun. (mk)
* Přednášky s promítáním  filmů  o
Všenorech se konají ve všenorském
sále Na Závisti 29. 2. a 7. 3. od
18.30. Alena SAhánKová
* houslistka Anna Poulová a její
hosté zahrají 29. 2. od 19.00 v sále
ZUŠ Černošice skladby J. S. Bacha,
L. Beethovena a M. Brucha. Vstup-
né 80/50 Kč.        Pavel BlAženín
* Rocková skupina Katapult kon-
certuje 29. 2. od 20.00 v sále České
pojišťovny Beroun. Miloš KeBRle
* Jitku vrbovou, Standu Chmelíka
i folkovou skupinu Knezaplacení us-
lyšíte 3. 3. od 19.30 v sále dr. Fürsta
Dobřichovice. Vstupné je 150/100
korun. vlaďka CvRČKová
* hasičský bál se uskuteční 3. 3. od
20.00 v Lidovém domě Řevnice.
Hraje Sdružení volných tónů, před-
tančení Proměny. (mif)
* výstava snímků Toulky Paříží fo-
tografa Zdeňka Blechy je do 4. 3. in-
stalována v kavárně Modrého do-
mečku Řevnice. (help)
* Slovenští muzikanti Bonzo Rad-
ványi a Ľuboš Beňa zahrají na
nástroj zvaný dobro 8. 3 od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 150
korun. Pavel BlAženín
* Skupiny Studená Sprcha a Kolek-
tivní Halucinace zahrají 9. 3. od
20.30 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* tradiční hasičský ples se koná
10. 3. od 19.00 v hotelu Slánka Čer-
nošice. K tanci a poslechu bude hrát
kapela Karavel.  Pavel BlAženín
* Pohádku s maňásky Jak se hleda-
jí princezny hostí 11. 3. od 16.00
Club Kino Černošice. Vstupné 70
korun. Pavel BlAženín
* výstava vítězných fotografií 6.
ročníku fotografické soutěže Olym-
pus Foto Akademie potrvá v zámku
Dobřichovice do 31. 3.                (pef)

Rok se s rokem sešel a do
Karlštejna opět zavítal pís-
ničkář Mirek Paleček na
tradiční Koncert pro Karl-
štejn. Sálem zněly známé
písně Prodavač limonád či
Na věky tu přeci nejsi i
nezapomenutelné písničky
Voskovce a Wericha.  
Jako hosta si Paleček ten-
tokrát přivedl Radka To-
máška, který zažil největší
slávu v kapele Rangers.
Dlouho pak také vystupo-
val s vlastní skupinou. V
karlštejnské restauraci U
Janů, kde se koncert konal,
účinkoval s Františkem V.

Zikmundem, jehož kytaro-
vé umění všechny přítom-
né ohromilo. I přes hlaso-
vou indispozici zvládl To-
mášek skvěle zazpívat a
potěšit posluchače. Jeho
hity Duhová kulička, Srd-
ce, Dům na nároží, 500
mil či Žádná jiná s ním
zpívali skoro všichni.
Ačkoliv přišlo méně divá-
ků, než v předešlých le-
tech, atmosféra byla vý-
borná. Už se těším na příš-
tí koncert, konat se bude
opět v únoru - 2013!

Martina Mottlová,
Karlštejn

V KARLŠTEJNĚ. Mirek Paleček (první zleva) a Radek
Tomášek (první zprava) v Karlštejně.       Foto ARCHiv

V kreativní dílně s obchůdkem Mo-
saika na řevnickém náměstí pokra-
čují výtvarné kurzy výroby šperků
(např. z chirurgické oceli či smal-
tu), textilní tvorby, malování na tex-
til atd. V současnosti se také kona-
jí dětská tvořivá odpoledne Zuzky
Seidlové a Davida Veleka. Obchů-
dek pro všechny kreativce má pěk-
né a barevné plány, co by se pře-
vážně s dětmi v dílně dalo vytvářet.
Informace získáte přímo na místě. 
Helena Pelikánová, Z. Třebaň

Foto David velek

Mosaika pořádá kurzy
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Lochovice - Policie pátrá po neznámém řidiči,
který z 11. na 12. února narazil u Lochovic do
stromu. od rozbité felicie utekl a uvnitř nechal
zraněného spolujezdce.
Řidič jel od Libomyšle do Lochovic a podle poli-
cie nepřizpůsobil rychlost stavu mokré silnice. „V
důsledku toho sjel v pravotočivé zatáčce s autem z
mírného svahu mimo silnici, narazil do stromu a

přerazil ho,“ popsala mluvčí berounských policis-
tů Lenka Uriánková. Vůz se po nárazu otočil na
střechu a zase se vrátil na kola. „Na sedadle spolu-
jezdce byl nalezen devětatřicetiletý muž, kterého z
auta museli vystříhat hasiči,“ dodala Urianková s
tím, že zraněný byl převezen do nemocnice. 
Dle Berounského deníku se přímo redakci přihlásil
svědek, který údajně ví, jak k nehodě došlo: „V
autě už nikdo jiný nejel, jinak by dopadl stejně
jako ten, co v něm seděl,“ řekl svěděk deníku s tím,
že v den nehody šel kolem jedné hodiny ráno z Lo-
chovic do Libomyšle, kde pracuje. „Když jsem byl
za polovinou cesty, jelo proti mě auto, stříbrná feli-
cie. Projela kolem mne a po chvíli se ozvala velká
rána. Otočil jsem se a viděl jen červená světla - au-
to se nehýbalo. Rozběhl jsem se k němu a zavolal
záchranku. Zamčený vůz jsem odemkl a přes před-
ní okno mluvil s mužem uvnitř. Z auta nikdo utéci
nemohl,“ popsal situaci svědek nehody Beroun-
skému deníku. Muž, který měl v autě nohy u pedá-
lů a seděl na místě spolujezdce, mu prý neustále
říkal: „Chlape, ty jsi mě zachránil!“
S verzí, že v havarovaném voze kromě zraněného
muže nikdo jiný nebyl, pracuje podle mluvčí Len-
ky Uriánkové i policie.             Petra FRÝDLoVá

Z podbrdského kraje
* Přednášku archeologa Tomáše Polišenského
na téma Plešivec  -  archeologie a mýty můžete vy-
slechnout 29. 2. od 17.00 v klubu Betlém Locho-
vice.                Barbora KönigoVá, Lochovice
* Setkání žen k MDŽ se koná 3. března v restau-
raci Na Růžku Všeradice. Od 15.00 jako »velké
překvapení« vystoupí Babi Group - Slavné uměl-
kyně z velké vsi.         Mirka SUCHá, Všeradice
* Krmítka pro ptáky vyráběly děti v osovské
škole. Krmítka pověsily na školní zahradě a z
domova do nich přinesly zrní, jablka a lojové
koule. Soňa KoCManoVá, ZŠ osov

Vandal rozbil okna hospody
Vižina - Tři okna bývalé hospody ve Vižině
rozbil anonymní vandal.
„Neznámý pachatel mezi 13. 10. 2011 a 14. 2.
2012 rozbil dvěma kameny a kovovým roštem u
bývalé hospody ve Vižině  skla tří oken,“ uvedla
velitelka karlštejnských policistů Hedvika Kaslo-
vá. Majitel má škodu 11 500 Kč. (mif)

Pil jsem! přiznal řidič policii
Hatě - „Vypil jsem tři piva!“ přiznal se pade-
sátiletý řidič felicie, kterého 13. února v Hatích
kontrolovali karlštejnští policisté.
„V dechu jsme mu naměřili1,38 promile a 1,36
promile,“ uvedla šéfová karlštejnských policistů
Hedvika Kaslová s tím, že řidič se přiznal k jed-
nomu »malému« a dvěma »velkým« pivům.
Hříšníkovi byl odebrán řidičský průkaz a hrozí
mu až rok vězení. (pef, mif)

»Chlape, ty jsi mě zachránil!«
POLICIE PÁTRÁ PO ŘIDIČI, KTERÝ MĚL HAVAROVAT U LOCHOVIC

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 4/2012 (94)

NÁDHerNÉ MaSKY. Všeradický masopust, který
se konal 18. 2., doprovázela kapela Žehrovanka z
Kladna i spousta nádherných masek. Ti nejmenší
byli už na začátku odměněni balíčkem. V průvodu,
který vedl král a zbrojnoši, jel vůz s teplým svařá-
kem i čajem. Opět přibylo nějaké to stavení, kde
nás vítali koblihou, masem i kořaličkou na zahřá-
tí. Tančilo se, zpívalo, panovala dobrá nálada.
Průvod skončil v místní hospůdce posezením s ka-
pelou a vyhlášením cen. První místo obsadila Sně-
hurka s trpaslíky, druzí byli Pravěký člověk s vo-
jákem a třetí emanuel s Makovou panenkou. Zv-
láštní cenu dostal Tomáš Votava za telefonní bud-
ku. Poděkování patří obecnímu úřadu, Petrovi Ko-
ryntovi, Slávovi Barčíkovi i všem, již se zúčastnili
a pomáhali. Text a foto Mirka SUCHÁ, Všeradice

KarNeVal V DrUŽINĚ. roztodivnými bytostmi se jedno únorové odpoledne zaplnila družina ZŠ
Osov. Našla by se tu strašidla i nevěsty, víly i čarodějky, pár tanečnic, beruška a celá skupina kovbo-
jů s lasy a kolty proklatě nízko. Společně si zařádili při tanci, vzali do kola i koště a klobouk a zasou-
těžili si. Na závěr byla udělena cena pro zajímavou masku, kterou si zasloužili všichni. S diplomy a
bonbony se kolem třetí hodiny masky zbavily převleků, ale i po skončení karnevalu vládla pohodová
atmosféra a odpoledne uteklo jako voda. Text a foto Jana FENCLOVÁ, ZŠ Osov

Petr Jančařík si v galerii
bude povídat s kaskadéry
Všeradice - S kaskadéry Jaroslavem Tomsou a
Zdeňkem Srstkou se můžete potkat ve Všeradi-
cích. V pátek 16. března budou hosty Zámeckého
večera - dvouhodinového povídání se zajímavý-
mi lidmi moderovaného Petrem Jančaříkem.
„Pořad v místní galerii M. D. Rettigové začne v
18.00,“ uvedla dramaturgyně galerie Sylva Škar-
dová. „Součástí večerů je i soutěžní prezentace
kulinářských specialit diváků. Tentokrát budeme
soutěžit o nejlepší perník,“ dodala.                  (mif)

Na dětský karneval, který se konal 25. 2. ve Vše-
radicích, přišlo plno dětí v nádherných kostý-
mech. Hrály se hry, děti tančily a skotačily až do
večera. Nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší, ale
zkrátka nepřišel nikdo. Každé dítě dostalo cenu -
za soutěž, za kostým a ty nejmenší prostě za to, že
přišly.        Text a foto Mirka SUCHÁ, Všeradice

Ceny dostaly všechny děti
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Mé vzory? Jirásková, Maciuchová...
VELKOU LÁSKOU ŘEVNICKÉ ZASTUPITELKY TEREZIE ČERVENÉ JE OCHOTNICKÉ DIVADLO

Beseda o domácím vzdělávání se
zkušenou maminkou Danou Klímo-
vou se bude konat 1. března od 9.00
v obecním sále U Kafků v Letech.
Slyšeli jste někdy o škole doma a rá-
di byste se dozvěděli více? Nebo jste
se již rozhodli pro tuto cestu a hle-
dáte podobné rodiny v okolí i odpo-
vědi na praktické otázky? Pak určitě
doražte! Od maminky učící doma a
lektorky Montessori kurzů Dany Klí-
mové se dozvíte:
• Jak domácí vyučování vypadá a
kde hledat inspiraci.
• Podle čeho vybrat školu a jaké

jsou mezi školami rozdíly
• Jak kompenzovat dítěti kolektiv, o
který »přijde«, když nejde do klasic-
ké školy
• Jak vybrat učebnice, tipy na kon-
krétní knihy, nakladatelství, materi-
ály a pomůcky
• Jak si vyrobit pomůcky doma.
• Jaká úskalí tato cesta přináší a na
co si dát pozor.
• Jak dbát na duševní hygienu rodi-
če učícího doma
• Jak najít řád učení, který naší rodi-
ně vyhovuje   Barbora Tesařová,

rC leťánek, lety

Občanské sdružení a Klub dětí Hlá-
sek se nezaměřuje pouze na děti v
předškolním věku - snažíme se o
komplexní péči a vzdělávání rodičů.
Struktura výuky je taková, aby se
děti naučily základní dovednosti, jež
jsou nezbytnou součástí předškolní
výchovy. Nadstandardem jsou bloky
zaměřené na matematiku, čtení s
nečtenáři a rozvoj kritického myšle-
ní, dramatickou výchovu, hudbu,
výtvarnou výchovu a angličtinu.
Naše děti rozpoznají často už ve 3,5
letech některá písmenka, dokáží pře-
vyprávět příběh, umí počítat nebo
vyřešit některé logické rébusy. 

Na začátku ledna se konala beseda o
vývoji řeči. Logopedka Martina Bar-
chánková popsala postup vývoje ře-
či, upozornila na rizika a způsoby,
jak nedostatky zvládat. Rodičům in-
dividuálně zodpověděla dotazy. 
Na besedě Čteme s nečtenáři a učí-
me je kriticky myslet, jsme si s rodi-
či ukázali způsoby práce s textem a
informacemi, které během dopoled-
ních lekcí s dětmi v Hlásku používá-
me. Zhodnotili jsme výsledky, které
jsou po půl roce práce na dětech vi-
dět, a ukázali si různé nápady pro
práci s textem u nečtenářů.
V únoru jsme přivítali psycholožku
Lucii Dobešovou, s níž jsme disku-
tovali o vzdoru a jeho zvládání. Pří-
nosem bylo seznámení se zásadami
výchovného přístupu »Respektovat

a být respektován«, které nabídlo
příklady způsobů, jak předejít nepří-
jemným a stresovým chvílím v ro-
dinné komunikaci.
Na konci února nás Pavla Polechová
seznámila s metodami, které nejen v
Hlásku používá k rozvoji pozitivní-
ho vztahu k matematice ve velmi ra-
ném věku dětí. Prostřednictvím uká-
zek a videí ukázala, že matematické
a logické myšlení lze rozvíjet pomo-
cí her i odpovídajících pomůcek, při
nichž dítě objevuje nové poznatky,
posiluje touhu po poznání a učí se
samostatně a plodně myslet. 
V březnu a dubnu se uskuteční Kurz
první pomoci u dětí. Další besedy
plánujeme na květen a červen. 

veronika vaculoviČová, 
Klub dětí Hlásek, Hlásná Třebaň

Řevnice - Terezii Červené je 25
let, posledním rokem studuje Čes-
kou zemědělskou univerzitu. Její
rodina žije a hospodaří v Řevni-
cích přes 150 let, prapraděda Čer-
vený  byl prvním zdejším staros-
tou. Minulý rok  byla zvolena zas-
tupitelkou města. Kromě hospo-
dářských zvířat je její velkou lás-
kou ochotnické divadlo. 
Můžeš nám představit váš divadelní
spolek? 
Jmenuje se Divadelní studio a vznikl
v roce 2008, kdy jako prvotinu uvedl
detektivní komedii Jiřího Suchého
Případ Eleonora. Členy jsou absol-
venti dramatického kroužku Martin
Cicvárek, Eliška Veselá, Matěj
Kencl, Markéta Hřebecká, Jan Kava-
lírek, Mariana Vašáková a několik
dalších šikovných mladých lidí: Ma-
rie Vágnerová, Tomáš Horáček, Ka-
rel Prát a Pavel Paleček. 
Kdo spolek vymyslel a založil? 
V létě roku 2007 jsme se sešli s Mar-
tinem Cicvárkem v Lesním divadle
na představení, kde hrál Ivo Tam-
chyna, který nás vedl v »dramaťá-
ku«. Zmínili jsme se mu, že by bylo
hezké zahrát si zase jako »stará par-
ta« a poprosili ho, zda by se nás neu-
jal a nepomohl nám se vším okolo.
K naší radosti nám na to kývl a už to
jelo... Myšlenka je tedy moje a Mar-
tina,  ale bez »pana učitele« by neby-
la nikdy uskutečněna. 
Máte nějaký vyhraněný styl, který
chcete hrát? a co už máte za sebou?
Vyhraněným stylem bych to úplně
nenazvala, ale hrajeme převážně kla-

sické hry, hlavně komedie. První
hrou, kterou jsme uvedli v létě 2009
v Lesním divadle, byl Shakespearův
Sen noci svatojánské. Sekundovali
nám v ní i mladší žáci dramatického
kroužku. Další rok jsme sehráli ko-
medii Carla Goldoniho Poprask na
laguně a loni jsme pokračovali další
hrou tohoto autora Mirandolina. Ta-

ké se účastníme vánočních vystou-
pení literárně-dramatického odděle-
ní a pořádáme komorní literární ve-
čery na určité téma. 
Jaké jsou plány  spolku do budouc-
na, co chystáte?
Čeká nás literární večer složený z dí-
la Jiřího Suchého, který se koná 3. 3.
od 19.00 v Zámečku. Rádi bychom

tak připomněli a oslavili loňské osm-
desátiny této osobnosti. Pak se musí-
me vrhnout na hlavní letošní akci -
na léto chystáme detektivní komedii
Marcela Acharda Idiotka. Sehrajeme
ji v druhé polovině července. 
Prý jsi už na základní škole spolu-
vytvářela část novin. o co šlo? 
Už si přesně nepamatuji, jak to vlast-
ně začalo. Vytvářeli jsme s několika
spolužáky dětskou přílohu časopisu
Ruch, kterou jsme pojmenovali Rů-
šek. Šlo o to zatraktivnit tento zpra-
vodaj, protože jinak je to takové »su-
ché« čtení. Vymýšleli jsme křížovky,
dělali rozhovory a psali o různých
zajímavostech Řevnic. Pak jsme vy-
rostli a do popředí našich zájmů se
dostaly jiné věci. 
Představ si, že váš spolek zfilmuje
hru a dostane oskara. s jakým her-
cem by ses chtěla setkat a proč? 
Nám se hned na začátku povedla
úžasná věc. Zmiňovaný Případ Eleo-
nora jsme dostali možnost  zahrát v 
Semaforu. Průvodní slovo měl sám
autor Jiří Suchý, který hru zhlédl.
Pro mne tím Oskarem byla pochvala
pana Suchého a úsměv, s nímž nás
sledoval. Nemám žádného vyloženě
oblíbeného herce - mými vzory jsou
herečky Vinohradského divadla: Da-
niela Kolářová, Hana Maciuchová,
Jiřina Jirásková nebo Simona Post-
lerová. Helena PeliKánová

Dorazí »zkušená maminka«
V LETECH SE KONÁ BESEDA O DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Na březen chystají Kurz první pomoci
KLUB DĚTÍ HLÁSEK POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ DĚTEM I DOSPĚLÝM

MIRANDOLINA. Terezie Červená v divadelní hře Carla Goldoniho Miran-
dolina. Foto arCHIv

Tančili jsme, zpívali,
ochutnali ovar i pivo...
Tak jako každý rok, i letos jsme s kli-
enty Domova seniorů v Dobřicho-
vicích oslavili masopust. Do výroby
řetězů a masek jsme se pustili  už za-
čátkem ledna - škrabošky jsme vyrá-
běli i na pokojích, přímo u lůžka
těch, kterým zdravotní stav nedovo-
luje se aktivit zúčastnit. 
Ve středu 15. 2. jsme se v jídelně se-
šli téměř všichni. S naší oblíbenou
kapelou Třehusk jsme si zazpívali a
zatančili, ochutnali chlebíčky, ovar i
pivo. Nezapomněli jsme ani na kli-
enty, kteří s námi v jídelně být ne-
mohli. Maškary - sestřička, nádra-
žák a klaun - obešly všechny po-
koje, rozdaly koblihy a přiťukly si
štamprličkou na pevné zdraví.

Martina Kálalová, 
Domov seniorů Dobřichovice

Oceníme maskované
děti i jejich rodiče!
Dětský karneval se uskuteční 4.  3.
od 15.00 v pivovaru MMX Lety. 
Těšit se můžete na soutěže o nejná-
paditější masky - budou vyhodnoce-
ni také zamaskovaní rodiče - i na
vystoupení dětí z mateřské školy. Po
jednom malém dílku nacvičili ca-
parti z velké i malé třídy. Představí
se také Leťánkův dramaťáček. Ne-
bude samozřejmě chybět tanec s ba-
lonky, veselé závody a bohatá tom-
bola. K zábavě přispěje i kapela
Třehusk. Barbora Tesařová,

rC leťánek, lety

Letovská knihovna
hostí noční čtení
V noci z pátku 9. na sobotu 10. 3.
nebude letovská knihovna prázdná.
Bude se tu konat noční čtení. Děti
předškolního věku i malé školáky do
9 let čeká štafeta čtení z pohádko-
vých knížek Bety McDonaldové Paní
Láry Fáry. Předčítat budou rodiče i
malí čtenáři, jimž se bude chtít.
V pátek 9. 3. se začneme scházet v
18.00 přímo v knihovně. Podkroví
knihovny je útulné a pokud si přine-
sete karimatku, nějaký polštářek,
spacák i něco dobrého na zub, aby
se vám co nejlépe poslouchalo a le-
nošilo u pohádek, pak věřte, že se
vám v sobotu dopoledne, kdy má čte-
ní končit, nebude chtít domů. S dět-
mi mohou, ale nemusí zůstat rodiče.
Ty rodiče, kteří budou chtít zůstat a
třeba by chtěli i číst, prosíme, aby se
přihlásili v knihovně či mailem na
adrese bara.tesarova@gmail.com.
Přihlásit je třeba i děti, které se čte-
ní zúčastní. Prostor není bohužel
velký, je však vyzkoušené, že se tu
pohodlně vyspí až 40 dětí. 

Barbora Tesařová, 
Petra Flasarová, lety
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Kanalizaci začneme stavět v roce 2014. Snad
Městys Liteň, tedy tehdy ještě obec
Liteň, se o vybudování splaškové ka-
nalizace a čistírny odpadních vod
(ČOV) pokouší již od roku 1972, kdy
byly vypracovány první projektové
záměry. Letos jsme se konečně přes
mnohaleté vyjednávání o pozemcích
pro stavbu ČOV, vypracování doku-
mentace pro stavební povolení a pro-
jednání se všemi 32 dotčenými orgá-
ny i organizacemi dostali až k podá-
ní žádosti o územní rozhodnutí. V ro-
ce 2012 počítáme se zpracováním
dokumentace ke stavebnímu povole-
ní, uzavřením smluv o věcném bře-
meni s dotčenými vlastníky nemovi-

tostí a požádáním o dotaci. Pokud
vše půjde podle plánu, tak bychom v
příštím roce mohli dostat peníze z
dotace a v roce 2014 začít s výstav-
bou kanalizace. Proto se městys nyní
brání nákladným opravám místních

cest, které budou v budoucnu dotče-
ny stavbou kanalizace. Další infor-
mace o kapacitě ČOV, o trase kana-
lizační sítě aj. můžete získat po tele-
fonické dohodě na Úřadu městyse
Liteň.  Jan HAVELKA, Liteň

Klubovnu využívají i senioři
Vážení čtenáři, jak už jste zjistili, po 29 letech za-
čalo prostřednictvím Našich novin opět vycházet
Liteňské okénko. Mělo by nabízet aktuální zprávy,
o práci zastupitelstva, školy, školky, spolků i zám-
ku. Rád bych se zmínil o třech hlavních bodech:
1) Loni začal Městys Liteň jednat se Středočes-
kým krajem o osudu areálu bývalého odborného
učiliště. Od 18. 1. 2012 je vyvěšen  záměr převést
bezúplatně tento majetek do vlastnictví Městyse
Liteň. Rozhodnout by se mělo v březnu.
2) Začátkem února byla podána žádost o územní
rozhodnutí na výstavbu čistírny odpadních vod
(ČOV) a cesty k ní. Rozhodnutí nám umožní podat
žádost o dotaci na výstavbu ČOV.
3) Dne 1. 2. 2012 byl veřejně projednán návrh 2.
změny územního plánu Litně. Hlavní změnou je
zařazení pozemků v souladu se starým a novým
stavebním zákonem. Jedinou výtku vznesl vlastník
Stříbrného potoka pan Duras - na zařazení po-
zemku pod budovou a vedle budovy školky, který
je v jeho vlastnictví. Městys navrhuje zařazení
pozemku jako zastavitelné území veřejné vybave-
nosti, požadavek pana Durase je zastavitelné
území smíšené nebo obytné.
Ve spolupráci s Domečkem Hořovice byla v
přízemí úřadu z nevyužitého skladu civilní obrany
vybudována klubovna pro volnočasové aktivity.
Využívají ji i senioři pod vedením paní Knopové,
jíž bych chtěl poděkovat i za organizování zájez-
dů na divadelní představení. Všem hodně zdraví
přeje                    Karel KLIMENT, starosta Litně

Areál bývalého učiliště má v součas-
né době městys Liteň ve výpůjčce na
dva roky. Tato výpůjčka byla dohod-
nuta proto, aby bylo možné projed-
nat a nechat odsouhlasit krajským

zastupitelstvem bezúplatný převod
areálu do vlastnictví městyse, nebo
prosadit alespoň dlouhodobý proná-
jem na 30 let s výhodnými podmín-
kami. Během dlouhodobého proná-
jmu by městys samozřejmě opako-
vaně žádal o bezúplatný převod. O
těchto možnostech zástupci Litně se
Středočeským krajem intenzivně
jednají - výsledkem je oznámení zá-
měru bezúplatně převést městysi Li-
teň areál bývalého učiliště, který je
pro příspěvkovou organizaci Středo-
českého kraje nepotřebný. Toto oz-
námení je zveřejněno na stránkách
městyse Liteň.
V této situaci sice nemůže městys ty-
to prostory dlouhodobě pronajmout.
Veškeré smlouvy na pronájem i v

minulosti byli sjednávány pouze s
platností na jeden rok s tříměsíční
výpovědní lhůtou. Tyto podmínky
byly vyjednány v dodatku smlouvy o
zápůjčce i pro dobu výpůjčky.
V areálu je nyní využita jen menší
část prostor, kde jsou umístěny pře-
devším ordinace lékařů. Ty by při li-
kvidaci areálu nebylo kam přemístit,
což bylo prvním důvodem, aby se
starosta začal zajímat o převzetí are-
álu. Dále je obsazen byt správce z
důvodu zabezpečení provozu plyno-
vé kotelny, údržby a ostrahy areálu.
Využita je zámečnická dílna a z are-
álu zámku se sem za vynaložení ne-
malých nákladů přestěhovala i jídel-
na pí Kosové. Náklady na spotřebu
energií jsou z větší části hrazeny ná-

jemci odděleně mimo vlastní nájem.
Městys se snaží o co největší využití
areálu (výrobních, skladovacích pro-
stor a kanceláří). Informace o proná-
jmu najdete na www.obecliten.cz.
Zastupitelstvo si je vědomo, že vz-
dání se možnosti na bezplatný pře-
vod areálu a jeho prodej soukromé-
mu vlastníku přinese velké problé-
my především zánik lékařské péče v
Litni.
Informace jsou čerpány z uzavře-
ných smluv a jejich dodatků, účasti
na všech jednáních a přímo prokaza-
telně naměřených hodnot na odeč-
tech plynu a el. energie včetně spo-
třeby vody a vývozu fekálií podle
průměrné spotřeby v minulém roce.  

Jan HAVELKA, Liteň

Soutěž vyhrála vodnice

Převede Středočeský kraj učiliště na Liteň?
V SOUČASNÉ DOBĚ JE VYUŽITA JEN ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO UČŇOVSKÉHO STŘEDISKA

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí 2/2012                

PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU. Deset pohádkových úkolů, které připravilo liteňské pracoviště Domečku
Hořovice plnily 11. února místní děti. Vzhledem k velkým mrazům jsme soutěžili ve vyhřáté klubovně,
kde bylo příjemné poslouchat čtení pohádek plné záhad a hádanek. Do pohádky jsem zapojili i konzum
pí Urbanové, kde jsme nakoupili suroviny na oběd pro Otesánka. Ten  uvařily děti samy - zvířátkům v
lese zase donesly tvrdé pečivo.  Text a foto Eva KNOPOVÁ, Liteň

CANDRBÁL V TĚLOCVIČNĚ. Va-
lentýnský candrbál se konal v liteňské
školní tělocvičně. Dekorace ve tvaru
srdíček vyrobila děvčata z kroužku
AVE, soutěže připravili vedoucí záj-
mových kroužků, mladí hasiči z Karl-
štejna navodili tu správnou atmosfé-
ru diskotékovým osvětlením, kouřový-
mi efekty a prima hudbou. Soutěž o
nejzajímavější masku v konkurenci 54
zúčastněných vyhrála vodnice Verun-
ka ze Svinař. V karnevalových klá-
ních nezklamali ani rodiče, kteří se
opravdu hodně snažili. Děkujeme
vedení školy za zapůjčení tělocvičny
a výborný stánek s občerstvením.

Text a foto Eva KNOPOVÁ, Liteň

LiteňskéOKÉNKO



Naše noviny 4/12 LITEŇSKÉ OKÉNKO, Strana 8

Víte, jak chutná ešak ánsevo? My ano
DRUHÁCI PODNIKLI DVOUDENNÍ DOBRODRUŽNOU EXPEDICI ZA ZDRAVÝM JÍDLEM

Okresního kola matematické olympi-
ády pro 5. a 9. ročník se zúčastnili
dva žáci 5. třídy ZŠ Liteň -  Běla
Mourečková a Jiří Havelka. Oba po-
dali velmi dobré výkony: Moureč-
ková v konkurenci 32 žáků škol be-
rounského okresu obsadila s devíti
body 6. místo, Havelka získal o bod
méně a v tabulce mu náleží 7. místo.
Matematická olympiáda, která se ve
školním roce 2010/2011 konala už
pošedesáté, je určena žákům základ-
ních i středních škol - v několikaho-
dinovém limitu mají za úkol vyřešit
několik příkladů zaměřených na
schopnost logického úsudku a pod-
robně zdůvodnit myšlenkový postup.
Úlohy připravuje Úlohová komise Ma-
tematické olympiády, společná pro
Česko i Slovensko. Úlohy a termíny
kol jsou proto v obou zemích stejné.
Liteňští školáci soutěžili i v přednesu
- školní kolo recitační soutěže se ko-

nalo 15. 2.  Organizace se chopila
děvčata 8. a 9. třídy, slovem prová-
zela Anička Kolářová a Sandra Ma-
říková. V porotě zasedli učitelé i žáci
- Dagmar Karlová, Eva Jakoubková,
Martina Václavková, Míša Zímová,
Vojta Nejedlý a Michal Vostarek. Re-
citátoři byli rozděleni do pěti kate-
gorií podle tříd. V některých katego-
riích bylo velmi těžké rozhodnout o
těch nejlepších, všichni se snažili a
výkony byly velmi kvalitní. Nedojde-
li k nepředvídatelným změnám, na
okresní kolo do Lochovic z Litně vy-
razí Eliška Komancová, Míša Krt-
ková, Běla Mourečková, Anežka
Krutská, Monika Šmolcnopová, Va-
šek Řezáč a Anička Doušová. 
Loňské úspěchy Aničky, Běly a Anež-
ky nás potěšily, děvčata postoupila
do krajského kola. Letos máme me-
dailové  ambice opět.     ema MaLÁ

Hana HaVeLkoVÁ, ZŠ Liteň

Žáci a učitelé ZŠ F. J. Ře-
záče v Litni vyrazili na ly-
žařský kurz. Již popáté
jsme navštívili Medvědí
boudu nad Špindlerovým
Mlýnem v Krkonoších. A
bylo tu - jako vždy - krás-
ně! Jen co jsme přijeli,
propadli jsme se do hlubo-
kého sněhu. Přes bílou zá-
plavu jsme se dívali i na
okolní vrchy. Se sjezdový-
mi lyžemi jsme se vypra-
vili na Brádlerovy boudy,
ti zkušenější lyžovali o
kousek dál na Davidově
boudě. Podnikali jsme i
výpravy na běžkách.
Program byl nabitý, každé

jídlo jedinečné. Polovina
kapesného jako každý rok
skončila ve stolním fotbál-
ku. Na pokojích se ve vol-
ných chvílích konaly pol-
štářové války, hrály se kar-
ty i jiné hry, venku jsme
stavěli iglú a užívali si
sněhového nadělení. 
Na konci pobytu jsme se
odměnili dvouhodinovou
diskotékou v jídelně. Den
poté jsme sbalili kufry i
batohy a jelo se domů. Po-
kud mohu citovat účastní-
ky: „Bereme auto a jede-
me zpátky, bylo to úžas-
né!“ anna kolářoVá,

8. třída ZŠ liteň

Na  dvoudenní »expedici« s názvem
»Víš, co jíš? Víme, co jíme« se vy-
dali liteňští druháci. Zůstali jsme
sice ve škole, ale učili jsme se tak
trochu jinak. Byli jsme rozděleni na
5 družstev-posádek, každá měla ka-
pitána a písaře. Vše se točilo okolo
jídla. Dostávali jsme lehké i těžší
otázky, třídili potraviny, hádali ta-
jemné předměty. 
„K čemu je tohle, no to by mě zají-
malo. Vypadá to na mučící nástroj...“
Většinu jsme poznali, jiné pro nás
byly těžkým oříškem. Na konci prv-
ního dne jsme si vylosovali pokrm,
který nás čekal druhý den. Tedy - če-
kala na nás jeho příprava a až poté
konzumace. Ale ouvej, vytáhneme

los a čteme: „Akvobáb, ešak ánsevo,
tálas ývovkrm, ykbuhondej, jopán
ýnčelbaj.“ Moc moudří jsme z toho
nebyli. V pátek jsme se sešli natěše-
ní. Všichni jsme měli kuchařské zás-
těry, někteří i čepici. Byli jsme při-
praveni. Již jsme věděli, co kdo vaří,
stačilo číst po račím způsobu pozpát-
ku. Dostali jsme recepty a vydali se
do školní kuchyňky, kde většinou
vaří sedmáci. Nalezli jsme svou hro-
mádku surovin, nahlásili, co nám

ještě chybí a pustili se s vervou do
práce. Paní učitelka mezi námi lítala
a pobíhala, asi by se jí hodilo, kdyby
bylo možné se na chvilku rozdvojit -
v našem případě rozpětit...
Kdo měl chvíli volnou, hledal v ku-
chařkách nejzajímavější recepty.
Trochu problémů nám dělala cibule,
nešla krájet, štípala. A někteří možná
ze spaní v noci křičli: „Mrkev už ne,
už nechci strouhat!“ 
A jak se nám dílo povedlo! Skvěle,
nikdo se neporanil, nic jsme nepřipá-
lili. O přestávce jsme pozvali prv-
ňáčky, rádi nám pomohli s konzuma-
cí. Uklidili jsme kuchyňku a ve třídě
si ještě dali malou ochutnávku. Ma-
minka Terezky Noskové nám posla-
la několik potravin z prodejny zdra-
vé výživy. Děkujeme. Ochutnali
jsme sojové »mléko», tofu, tempeh,
kustovnici, rajčatové chipsy. Snědli
jsme všechny výhonky mungo, které
jsme  si sami  nechali naklíčit. 
Expedice za zdravým jídlem se nám
moc líbila. A co, že jsme to vařili?
Přece mrkvový salát s ananasem, čo-
koládovou ovesnou kaši, horký jab-
lečný nápoj, pomerančovou bábovku
i tvarohové jednohubky. Naše recep-
ty můžete vyzkoušet, jsou dostupné
na www stránkách liteňské školy.
Dobrou chuť přejí druháci.
Martina VáclaVkoVá, ZŠ liteň

Liteňští školáci změřili síly v matematice i recitování

Jen co jsme přijeli, propadli jsme se do sněhu
VÝPRAVA LITEŇSKÉ ŠKOLY VYRAZILA NA LYŽAŘSKÝ KURZ DO KRKONOŠ

HOTOVO. Liteňští druháci s jedno-
hubkami, které vlastnoručně »uvaři-
li«.   Foto Martina VÁcLaVkoVÁ

LITEŇŠTÍ MATEMATICI. Páťáci Běla Mourečková a Jiří Havelka, kteří v
matematické olympiádě hájili barvy liteňské školy.              Foto ema MaLÁ

Kino hostí divadlo
Městys Liteň a Dobřichovická diva-
delní společnost vás zvou na dvě ko-
mediální povídky od Georgese Fey-
deaua Leona si pospíšila a Nebožka
panina matka. Divadelní představe-
ní se v sále liteňského kina koná 10.
března od 19.30 hodin.
V režii Petra Říhy zhlédnete nejprve
příběh o tom, co všechno může zažít
muž, jehož žena se chystá rodit. Ve
druhé aktovce se Jan Seidel (Lu-
cián) vrací pozdě v noci domů z ple-
su. Zapomene si klíče, a proto musí
vzbudit svou ženu Ivonu (herečka
divadla Ypsilon Renata Rychlá), jež
se rozhodne jen tak mu pozdní ná-
vrat nedarovat... 
Vstupenku si můžete objednat v li-
teňské restauraci Ve Stínu lípy či na
hnkliment@seznam.cz. 

Miloslav kLIMeNt, Liteň

Valentýna uctili srdíčkovými jednohubkami
Svátek sv. Valentýna se slaví 14. 2. Můžete patřit mezi jeho vyznavače a ut-
ratit spoustu peněz za srdíčkové suvenýry, možná si ho připomenete nějakou
milou drobností, případně ho jako novodobý import ignorujete. Ať už patří-
te do kterékoli skupiny, dobře se najíst můžete i jen tak bez důvodu. Zapá-
lení »valentýnové« a »valentýnky« jistě vědí, že láska prochází žaludkem. 
Litenští sedmáci péči o žaludek na svátek zamilovaných nezanedbali.
Jako každých čtrnáct  dní, i o valentýnském úterý  se pustili do vaření ve
školní kuchyňce. Tentokrát ovšem vsadili na zamilované recepty. Připravili
srdíčkové jednohubky s tvarohovou pomazánkou, párečky v negližé i cele-
rový salát se šunkou. Párečky v negližé kuchařům zamotaly hlavu, mátl je
název. Jakmile však zavoněly v troubě, již se sbíhaly sliny a párečky i jejich
negližé zmizely dříve, než stihly vychladnout. Povedly se i ostatní pokrmy,
takže sedmáci dostávají velikou 1.           Martina VÁcLaVkoVÁ, ZŠ Liteň

NA HORÁCH. Část liteňské výpravy na krkonošských
hřebenech. Foto Martin ŠINÁGL
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Rodině shořel dům, pomoci můžete i vy
OBYVATELÉ SVINAŘ ZALOŽILI ÚČET, NA KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ POSLAT JAKÝKOLIV OBNOS

Zloději řádí v chatách
VYKRADLI REKREAČNÍ DOMKY VE TŘEBANI I LETECH
Zadní Třebaň, Poberouní - Hned
několik rekreačních chat bylo v
uplynulých dnech vykradeno v
obcích po okolí.
Dvě krádeže se odehrály v Zadní
Třebani. V prvním případě zloděj
způsobil osmdesátitisícovou škodu.
„Neznámý pachatel vnikl na poze-
mek rekreační chaty v Zadní Třeba-
ni a odcizil převážně kovový šrot v
hodnotě přibližně 37 000 Kč,“ uved-
la velitelka karlštejnských policistů
Hedvika Kaslová. „Dále vypáčil vs-
tupní dveře do verandy a vyrazil
další dveře vedoucí do obytné části
chaty, odkud odcizil věci za 25 160
korun,“ dodala s tím, že poškozením

objektu darebák majiteli způsobil
škodu ve výši 17.000 Kč.
Hlavního aktéra jiného nájezdu na
rekreační objekt v Zadní Třebani po-
licisté zadrželi. „Podezřelý v chatě z
9. na 10. 2. přespal,“ sdělila Kaslo-
vá. „Přímo z chaty sice nevzal nic,
zato z pozemku odcizil nefunkční
svářecí agregát, který naložil na vo-
zík, a odvezl do Letů, kde byl kont-
rolován hlídkou karlštejnských po-
licistů,“ dodala s tím, že vzhledem k
malé výši škody byl případ vyřešen
ve »zkráceném přípravném řízení«.
Další chaty byly vykradeny v Le-
tech a v Trněném Újezdu.

Miloslav FRÝDL

Asi většina z obyvatel Haloun zasle-
chla minulou neděli sirény hasičů a
sanitky. Stačila chvilička, aby ze sta-
rého mrazáku v dílně přeskočila jis-
kra a rozpoutala v malém domku
peklo. Ohni naštěstí unikla celá rodi-
na Vrátných, plameny ale bohužel
lapily polovinu domu. Není kde spát,
není jak topit, není kde a z čeho za-
čít. To, co nevzal oheň se stále suší,
takže není ani jasné, co zbylo. I přes
psychické vypětí celé rodiny je ale
třeba postavit se realitě čelem. V
tomto boji můžeme a chceme pomoci
i my, a tak jsme pro rodinu založili
transparentní účet u Fio banky. Veš-
kerý pohyb na účtu je veřejný, každý
bude zveřejněn se jménem dárce. Vě-
říme, že tyto finance pomohou vykro-

čit do nové budoucnosti. Prvním dár-
cem se stala obec Svinaře, která po-
slala 20.000 Kč. Pokud i vy budete
chtít rodinu podpořit, budeme velice

rádi, pokud pošlete jakýkoliv dar na
číslo účtu 2800227915/2010, či pou-
žijte kasičku ve svinařském konzumu
(finance z kasy budou průběžně na

účet skládány). Snad se nám společ-
ně podaří rodině dříve zajistit stře-
chu nad hlavou. Všem velmi děkuje-
me.       Lucie BOXANOVá, svinaře  

Burza má pomoci kinu
Řevnice – Sokol Řevnice pořádá
burzu dětského oblečení, hraček,
sportovních potřeb, kočárků atd. 
Příjem zboží je ve středu 29. 2. od 9
do 11.00 a ve čtvrtek 1. 3. od 17 do
19.00 v předsálí kina Řevnice. Pro-
dávat se bude v sobotu 3. 3. od 9 do
12.00 v tělocvičně Sokola, neproda-
né zboží pak vydávat 3. 3. od 12 do
13.00. Výtěžek od 5 Kč za kus bude
věnován řevnickému kinu.        (lup)

První únorový den byl oficiálně spu-
štěn nový společensko-kulturní in-
formační portál Černošic (a časem i
dalších míst v okolí). Cílem Kultu je
poskytnout sjednocené a přehledné
informace o kulturním, společen-
ském, edukativním a všelijakém ji-
ném dění. Webové stránky www.kult-
cernosice.cz jsou koncipovány jako
otevřený informační portál sloužící
veřejnosti k získávání informací o
dění v Černošicích a regionu Dolní

Poberouní. Zároveň slouží k propa-
gaci akcí i jejich pořadatelů. Umís-
tění anonce na akci je zdarma! 
Věříme, že stránky opět trochu zlep-
ší dostupnost informací, pomohou
pořadatelům a přispějí k dalšímu
oživení společenského života. 
Provoz stránek je společným projek-
tem Garage Sale Černošice, občan-
ského sdružení Jazz Černošice a
skupiny historického šermu Alotri-
um. Bára VEsELá, Kult Černošice

Z našeho kraje 
* Dodávka elektřiny bude v dobři-
chovických ulicích Svážná, Krajní-
kova, Pod Penzionátem, Černolická
a K Dubu přerušena 29. 2. od 9.00
do 13.30. »Proud« nepůjde ani 1. 3.
od 8.00 do 14.00 (ulice Pražská,
Polní, Jiráskova, Ruská, Jugoslá-
vská, areál Sokolovny) a 2. 3. od
8.00 do 14.00 (ulice Za Parkem a Za
Mlýnem). (pef)
* Elektřina nepůjde v Černošicích
6. 3. od 7.30 do 15.00 v ulicích Ar-
besova i Smetanova a 15. 3. od 7.30
do 15.00 v ulici Dr. Jánského.   (pef)
* Novým místostarostou Řevnic
byl zvolen Jan Hruška. Funkci bude
vykonávat jako neuvolněný. Do
Rady města byli místo  bývalého
místostarosty Jiřího Drvoty a Tomá-
še Smrčky zvoleni Jaroslava Der-
cová a Roman Tichý. (pef)
* Z funkce jednatele společnosti
Ekos Řevnice byl odvolán Ing. Vác-
lav Zdráhal. Nahradil ho starosta měs-
ta Libor Kvasnička. (pef)
* Burza dětského oblečení a vyba-
vení pro předškolní děti a malé ško-
láky se koná 10. 3. od 9.00 do 11.00
v sále dr. Fürsta Dobřichovice. Více
na www.rcfabianek.cz.           (vlc)
* Besedy se skalničkářem Zdeňkem
Zvolánkem na téma Světové skal-
ničky a jejich pěstování v podmín-
kách Českého krasu se můžete zú-
častnit 10. 3. od 19.00 v sále dr. Für-
sta Dobřichovice. (vlc)
* Kurz pro dospělé »tančení jen a
jen dle sebe a pro sebe« začíná 13.
3. od 18. 30 v sále U Kafků v Le-
tech. Lektorka Markéta Kroisová vy-
tvoří atmosféru pro spontánní pohyb
a ukáže, jak pracovat s energetický-
mi kartami nebo tarotem.              (bt)
* Čtení dětem se koná každou stře-
du od 15.30 do 16.30 v dobřichovic-
ké knihovně. Kroužek je vhodný pro
děti od 3 do 6 let, starší děti mohou
přijít bez doprovodu rodičů. Vstup-
né je 30 Kč.  Vlaďka CVRČKOVÁ

Dle paragrafu
* Pravděpodobné vloupání do ro-
dinného domu v ulici Strakonická v
Dobřichovicích oznámil 13. 2. muž
z Dobřichovic. Hlídka Městské poli-
cie Černošice zajistila otevřené dve-
ře do bytu, ve kterém nikdo nebyl.
Věc si převzala Policie ČR.       (duš)
* Toulavý pes byl 12. 2. odchycen
na nádraží v Dobřichovicích. Hlídka
městské policie jej převezla do zá-
chytného kotce v Černošicích. O psa
se následně přihlásil majitel, které-
mu byl předán.   Gregor DUŠIČKA
* Zinkované okapové svody v hod-
notě 15.000 ukradl 15. 2. neznámý
zloděj ze stodoly v Černošicích. Se-
šlapal je a vynesl k plotu, byl  ale vy-
rušen, lup nechal ležet a utekl.    (zat)
* Předlékařskou pomoc prodavačce
v řevnické prodejně potravin, která si
propíchla ruku hákem na maso, po-
skytli 25. 2. místní hasiči. Ženu po
ošetření předali záchrance. (pav)

Vlaky zastavil oheň
Černošice - Na více než hodinu za-
stavil 13. 2. provoz vlaků mezi
Dobřichovicemi a Radotínem po-
žár domu v černošické ulici K Vo-
dárně. Dům se totiž nachází v
bezprostřední blízkosti kolejí a
při zásahu hasičů muselo být  vy-
pnuto elektrické trakční vedení. 
U ohně, jehož  příčinou byla zřejmě
závada na elektrospotřebiči, zasaho-
valy jednotky z Řevnic, Mokropes a
Michle. „Na místě byla osoba, jež
se nadýchala zplodin, proto byla po-
volána záchranka,“ uvedl hasič Pa-
vel Vintera s tím, že po odjezdu jeho
kolegů se oheň znovu rozhořel, pro-
to se hasiči museli vrátit. Škoda je
osm set tisíc korun.
„Některé vlaky byly odkláněné přes
Rudnou, rychlíky s dieselovou lo-
komotivou pak zastavovaly v jedno-
tlivých zastávkách jako osobní vlak.
Mezi Řevnicemi a Prahou jezdily
místo vlaků autobusy,“ řekla
idnes.cz Kateřina Šubová z Čes-
kých drah. (pef)

V Řevnicích pokračuje výstavba kanalizace
Řevnice - Výstavba kanalizace v řevnických ulicích Vrchlického, Pod
Úvozem, Na Kopanině, V Podhájí, V Úvoze a Tyršova bude pravděpo-
dobně zahájena druhý týden v březnu. 
„Vlivem počasí se práce na kanalizaci zpomalily, harmonogram není ale
ohrožen. V současné době se pracuje v ulici Vraného a v Havlíčkových sa-
dech,“ řekl starosta Libor Kvasnička s tím, že práce v lokalitě Štítek budou
zahájeny dříve, pravděpodobně už tento týden, a budou trvat asi dva měsí-
ce. „V ulici Mníšecká se měly provádět pouze sondy. Vzhledem k tomu, že
je zamrzlá země, práce se zatím odkládají,“ uvedl Kvasnička. „Celkově
nepředpokládáme jiná než standardní omezení v průběhu stavby,“ dodal. 
Řevnice také požádaly o dotaci na opravu Selecké ulice, ale neuspěly. „Zá-
jemců bylo mnoho a dotace dostaly jiné obce,“ sdělil starosta s tím, že zas-
tupitelstvo města schválilo vypracování projektové dokumentace na pří-
stavbu mateřské školy a podání žádosti o dotaci na přístavbu. (pef)

ŘEVNIČTÍ NA LIPNĚ. Mezinárodní seminář s ukázkou vyproštění lidí ze
zamrzlé vodní plochy se za účasti českých i rakouských záchranářů konal
25. února na lipenské přehradě. Řevnická záchranka, jež  má na Lipně sta-
noviště, zde v akci předvedla Volvo BV 202.    Text a foto Bořek BULÍČEK

Majitelku zlatnictví...
(Dokončení ze strany 1)
Majitelka měla tržné rány na hlavě,
které jí podle TV Prima lupiči způ-
sobili basebalovými pálkami. „Po
poskytnutí předlékařské pomoci ha-
siči ženu »hlídali« až do příjezdu
záchranky, která zraněnou odvezla
do nemocnice,“ řekl NN Vintera.
„Násilníci si odnesli šperky v hod-
notě přibližně milionu korun,“ sdě-
lil mluvčí středočeské policie Jakub
Vinčálek i.dnes. Po pachatelích
vloupání nyní policisté intenzivně
pátrají. Svědci si podle Vinčálka
všimli většího bílého auta, zřejmě
dodávky, která v době přepadení
jezdila po Řevnicích. Jeden ze svěd-
ků si dokonce zapamatoval SPZ, ale
ta - jak se ukázalo - byla nahlášena
jako kradená. Kriminalisté také
vyhodnocují záběry z bezpečnost-
ních kamer, na nichž jsou zachyceni
dva mladíci.  (pef, mif)

Černošičtí spustili portál, Kult
STRÁNKY MAJÍ INFORMOVAT O NEJRŮZNĚJŠÍCH AKCÍCH
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Šuškalo se o tom už před koncem
loňského roku: Žáček v Letech
končí, vyhlášeného supermarke-
tu ESO se zbavuje! Dlouho se nic
nedělo, až 20. února zůstal vchod
prodejny uzavřený. Takže, končí
Zdeněk ŽáčEk v Letech?
Kdepak! Po kraji se sice začalo ří-
kat, že jsem supermarket ESO pro-
dal, že utíkám, ale není to pravda.
Co je tedy pravda?
Areál ESO bude fungovat dál, mi-
nimálně v takovém rozsahu, v ja-
kém fungoval dosud. Jen jsem se
rozhodl část obchodu, v níž se pro-
dávají potraviny, pronajmout pot-
ravinářskému řetězci Billa.
Proč?
Už jsem trošku unavený... Celý
život jsem v obchodě, a to dá člo-
věku pořádně zabrat. Dlouho jsem
rozhodnutí zvažoval, odkládal, ale
- všechno jednou končí!
Ale neříkejte, že vám to není líto...
Je mi to líto, tuhle prodejnu jsem
vybudoval na zelené louce. Ale
myslím, že změna zákazníkům jen
prospěje. Billa je silná firma, je to
jeden z nejsilnějších potravinář-
ských řetězců, dokáže udělat lepší,
akční ceny. Lidé mají trochu st-
rach, ale bojí se zbytečně. Bude za-
chováno vše, nač jsou zvyklí, celý
sortiment včetně papírnictví, dro-
gerie, hraček i pultového prodeje

masa, uzenin a dalšího cěrstvého
zboží. Navíc přibude maso výseko-

vé. Bude zachovaná podstatná část
dodavatelů - zůstanou i ti regionál-
ní, stejně jako naprostá většina
zaměstnanců. 
A co vy, odcházíte na odpočinek?
Ani náhodou! Chtěl jsem se sou-
středit na nepotravinářské zboží,

takže budu dál provozovat Hobby-
market a s ním i restauraci. Dál bu-

de fungovat také zahradnictví, kte-
ré pronajímáme už dnes, stejně ja-
ko Studio Andromeda v prvním
patře prodejny.
Zavřeno má být déle než měsíc.
Bylo to nutné?
Bylo, i když to je jedna z věcí, kte-

ré mě velmi mrzí. Nový nájemce
naplánoval úpravy, jež vyžadují
stavební povolení. A je jich tolik,
že se prostě za kratší čas stihnout
nedají. Otevřít bychom měli 1.
dubna – ale datum je zatím před-
běžné, může se ještě změnit. 
Až sem tedy po znovuotevření při-
jdou zákazníci, co je tu bude
čekat?
Nová, hezčí, modernější prodejna.
Ta stávající už je v provozu osm let
a za tu dobu vývoj rychle pokročil.
Viděl jsem projekty a myslím si, že
si zákazníci určitě polepší. Konec-
konců, já tu přeci zůstávám, takže
je i v mém zájmu, aby to tu bylo
hezké a – funkční.
Co se změní konkrétně?
V první řadě vchod – bude širší, tak
jak se na podobnou prodejnu sluší.
Situován bude zvětší části do míst,
kde dnes »parkují« nákupní košíky.
Nové budou podlahy i strop, regá-
ly, přibudou příčky, upravovat se
bude osvětlení i výkup lahví.
Předpokládám, že teď – když vám
ubyde práce – se vrhnete na své
koníčky. V Karlštejně například
chystáte muzeum obchodu. Kdy
budete otevírat?
Když vše dobře dopadne, otevírat
bychom chtěli v červnu. Už se na
to těším, ale letovská prodejna teď
má přednost...     Miloslav FRÝDL

Prodejna zůstává! A já taky!
ZDENĚK ŽÁČEK PRONAJAL SVŮJ LETOVSKÝ SUPERMARKET ESO ŘETĚZCI BILLA

Vážení zákazníci, během rekonstrukce 
od 20. února do 31. března 2012 bude 

PRODEJNA ESO v Letech
UZAVŘENA.

Provoz restaurace, zahradnictví, zahradní
techniky a studia Andromeda 

JE NEPŘERUŠEN.

Od dubna bude letovskou velkoprodejnu potravin provozovat rakouský ře-
tězec Billa. Na malém snímku Zdeněk Žáček.                  Foto NN m. Frýdl
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Vítek se na premiéru těší, i s výronem
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Sice to za okny příliš nevypadá, ale
kalendář nelže: za necelé čtyři týdny
je tu první jarní den. Zima se vlády
snadno nevzdá, možná ještě vystrčí
zoubky, ale jaro už je ve vzduchu cí-
tit. Sluníčko už vstává pár minut
před sedmou, z práce jdeme za svět-
la, led měkne i na těch nejchladněj-
ších místech. Minulý týden jsem vi-
děl na okraji silnice nějakého drav-
ce. Najednou se majestátně vznesl.
Nádhera, krása, ale i ta svoboda a

volnost, jež z něj vyzařovala. Prostě
jaro už poklepává na dveře a brzy
přinese nový život. Mladý, nedočka-
vý, vzrušivý, plný jas-
ných barev. Vše rozk-
vete (všimněte si - i li-
dé rozkvétají), vyroste spousta kyti-
ček, slunce se roztančí po zimou
unavené zemi. Přijdou na svět první
mláďata, vše ožije. Hurá!
Ale že jsme si letos užili všechny od-
stíny a příchutě zimy – sníh, mrazy,

ale i sluncem prozářené sněhové
vločky, jasné nebe plné hvězd, koulo-
vačku se sousedy, voňavé svařené ví-

no na trzích, přívětivé
chvíle u roztopených
kamen. Čeká mě úklid

několika kilogramů slupek ze sluneč-
nice, kterou zkonzumovali ptáčci na
zahradě. Je radost pozorovat jejich
poletování, hašteření, vidět, jak se
vracejí. Děkuji, že mám možnost se
jimi kochat. Nebo jen posezení s ro-
dinou u oběda, kdy nic neřešíte, jen
si prostě užíváte radostí a poezie ži-
vota. A že jsme protopili víc než loni,
že nám třeba něco zmrzlo? I to patří
ke krásnému koloběhu života. Vždyť
přece slunce vždy vyjde, i po té nej-
černější noci nebo největší bouři. 
Asi každý z nás denně dostane otáz-
ku: Jak se máš, jak se daří? Nevím,

zda je moje odpověď správná, nebo
»in«. Neřeším to - jsem zdravý, od-
povídám, mám zdravé dcery, práci,
mám kde bydlet, co jíst, dobře spím,
mám přátele. Co jiného člověk po-
třebuje? Děkuji za vše, co mám, ně-
kam nahoru. Raduji se z toho, co mám
a nesmutním z toho, co nemám. 
Uplynulý týden byla popeleční stře-
da, začátek postního období, které za
40 dnů končí Velikonocemi, nejvý-
znamnějším křesťanským svátkem.
Ne každý se bude postit a dodržovat
pravidla tohoto období. Možná by jen
stačilo připomenout si v dnešní us-
pěchané, materializované době de-
satero. Deset krátkých vět, jejichž
dodržováním v přístupu k životu
bychom se posunuli kousek dál.  
Na zdraví a krásné jaro vám všem
připíjí  Petr Tuček z ejpovic

Bídníci budou v tuzemsku od roku 1991 uvedeni
už potřetí. Vy jste nechyběl v žádné z inscenací.
Je ta, k jejíž premiéře se schyluje, něčím jiná,
výjimečná?
Jiné, mírně upravené jsou instrumentace živého
velkého orchestru. Hlavní novinkou je ale obsaze-
ní - v inscenaci účinkuje mnoho nových tváří,
nový je i sbor, company. Někteří z nás se ovšem s
Bídníky, zdá se, nemůžeme rozloučit...
S kým z vašich kolegů se "na place" sejdete ten-
tokrát?
Na jevišti se znovu uvidím s Danem Hůlkou jako
inspektorem Javertem, Magdou Malou jako Epo-
ninou, nově například s Monikou Absolonovou či
Martou Jandovou jako Madame Thenardirovou
nebo s Marianem Vojtkem jako Jeanem Valjea-
nem. Ale nejvíc se těším na »svoji« Cosettu - Te-
rezu Mátlovou - a na náš zamilovaný duet...
Vy jste se v konkursu původně ucházel o jinou
roli, než ve které vás diváci uvidí. Jak to přijde,
že hrajete postavu, kterou hrajete...?

Ano měl jsem sice zálusk na některou ze zápor-
ných postav, třeba právě inspektora Javerta, ale
produkce mě nakonec přesvědčila, že romantický
Marius prý mi sedí nejlíp. A pravdou je, že tuhle
roli mám opravdu hodně rád, navíc romantická
kantiléna je můj obor, tak si to aspoň na jevišti
hezky užiju. Miloslav FRÝDL

FEJETON

Možná to tak nevypadá, ale co nevidět je tu jaro…

MARIUS. Pavel Vítek v muzikálu Bídníci.
Foto ARCHIV

výroba a tisk
dopisních 
obálek

www.frances.cz

Třebaňští zvou na Třebožraní
Zadní Třebaň – Třebožraní aneb Kulinářské
slavnosti v Zadní Třebani pořádá 10. března v
místním Společenském domě obecní úřad. 
Návštěvníci budou moci od 14.30 ochutnat uva-
řené pokrmy zdejších (a možná i přespolních)
obyvatel, hodnotit je bude také odborná porota.
Součástí odpoledne bude premiérová projekce
krátkého animovaného filmu o Zadní Třebani v
režii Zdenka Patočky. Přijďte ochutnat a užít si
příjemné odpoledne s jídlem! (lup)



Naše noviny 4/12 SPORT, OD ČTENÁŘŮ, Strana 12  

Bandy cup: Prvenství obhájili Bája Pic
V ŘEVNICÍCH FINÁLOVÝM PLAY-OFF VYVRCHOLIL PATNÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI
Řevnice - Dobojováno! Vítězem
15. ročníku řevnického turnaje v
pozemním hokeji Bandy cup se
stal tým Bája Pic. Rozhodlo o tom
finálové Play-off, které se hrálo v
sobotu 25. února.
»Bája«, kterým se tak povedlo obhá-
jit loňské prvenství, se radovali i z
vítězství v základní části turnaje,
který na řevnickém hřišti za vodou
odstartoval první lednovou sobotu.

Ve finále zdolali blink-OFF 3:2 a
2:0. V boji o třetí místo přehrál Cit-
rus Team Samotáře 2:0 a 3:0. 

Nejlepším a nejproduktivnější hrá-
čem byl vyhlášen Jiří Pitauer ml.
(Bája Pic), nejvíce branek vstřelil

Marcel Nájemník (blink-OFF) a nej-
lépe chytal Michal Jelínek (Bája
Pic). „Vyšlo nám počasí, dorazilo
hodně diváků, hrálo se ve velkém
tempu,“ popsal finálová klání jeden
z organizátorů akce Jiří Tlášek. „Zá-
pasy byly velmi kvalitní, na borcích
bylo vidět, že se hraje o vše,“ dodal
s tím, že ukončení turnaje jeho
účastníci řádně zapili „Závěrečná
oslava se trošku protáhla,“ uzavřel
Tlášek. Miloslav FRÝDL

Dobřichovičtí fotbalisté se velice in-
tenzivně připravují na jarní část mi-
strovských bojů v krajském přeboru.
Kruté mrazy, které od počátku února
udeřily, sice způsobily, že řada pří-
pravných zápasů musela být zrušena
nebo odložena, ale i tak stačili Dob-
řichovičtí před začátkem jarní sezo-
ny odehrát několik přáteláků.
Motorlet - Dobřichovice 3:0
S divizním celkem se hosté utkali na
umělé trávě v Jinonicích. Utkání se
hrálo za silného větru a ve vysokém
tempu. Herní projev hostů se i přes
porážku líbil, škoda několika indivi-
duálních chyb zadních řad, jež zku-
šení domácí dokázali potrestat...
Dobřichovice - Dolní Počernice 9:2
Celek hrající pražskou 1. A třídu si
Dobřichovičtí doslova »vychutnali«.
Dobřichovice - SK Hřebeč 7:0
V zimní přestávce složil ze zdravot-
ních důvodů funkci dosavadní před-
seda fotbalového oddílu Jan Mrázek.

Nové vedení buduje prakticky úplně
nový, mnohem silnější tým, v jehož
řadách už jsme mohli vidět dvanáct
(!) nových hráčů. Trenér Václav Še-
besta tedy bude mít z čeho vybírat!
Změnily se i priority. Cílem už není
jen udržení se v krajském přeboru,
ale předpokládá se boj o postup do
divize! Bodová ztráta na čelo tabul-
ky je sice veliká, ale dle kuloárních
zpráv, mají ze středočeského kraj-
ského přeboru postupovat do divize
první tři týmy. Chystají se totiž změ-
ny ve vyšších soutěžích, odkud bu-
dou vyjmuta béčka prvoligových tý-
mů, jež budou mít vlastní soutěž...
Zda-li se Dobřichovicím postoupit
podaří, to se teprve ukáže. Hodně
napovědět ale může už první mist-
rovský zápas  - v sobotu 10. března
Dobřichovičtí na svém hřišti přivíta-
jí fotbalisty Českého Lva Unionu
Beroun.            Miloslav OMÁČKA,

Dobřichovice

Dobřichovice plánují postup
PRVNÍ MISTRÁK FOTBALISTÉ SEHRAJÍ 10. BŘEZNA

TJ Sokol Dobřichovice
nabízí od 1. 4. 2012 do pronájmu 

restauraci v hale BIOS. 
Očekáváme zájemce disponující doklady

potřebnými k provozu restaurace a 
akceptující podmínky pronajímatele.

Bližší infomace poskytne: 
Jiří Geissler, tel. 605 231 332, 

e-mail: jiri.geissler@infocredit.cz

VÍTĚZOVÉ. Celek Bája Pic s poháry, které získal za vítězství v patnáctém
ročníku Bandy cupu. Foto Pavel JÍLeK

LITEŇŠTÍ TENISÁCI. Malí tenisté při tréninku v liteňské školní tělocvičně.
Foto Petr VáCLaVeK

Malí tenisté se každý pátek scházejí
v tělocvičně liteňské školy. Úplní za-
čátečníci, mírně pokročilí i pokroči-
lejší borci tu nalezli útočiště v zim-
ním období, kdy nelze trénovat na
kurtech pod širým nebem. Pod vede-
ním trenéra Petra Václavka z černo-
šické tenisové školy se zde učí zákla-
dům »bílého sportu« - trénují tech-
niku, zdokonalují styl, zlepšují fyzic-
kou kondici. To vše se děje, zejména
u menších dětí, zábavnou formou.
Učí se ve skupinkách tzv. »školič-
kách«, ve dvojicích či individuálně.
Pokročilejčí děti z vyšších ročníků
trénují ve skupince po dvou až třech

hráčích. Od jara, jakmile počasí do-
volí, se tréninky přesunou na kurty
do Svinař. 
Před koncem roku »liteňští tenisáci«
získali pěkná umístění na turnaji v
Roztokách u Prahy - v kategorii mi-
nitenis jsme obsadili 1. místo (He-
lenka Václavková) a 2. místo (Kája
Rychtařík). Kája další turnaj, které-
ho se zúčastnil, dokonce vyhrál a je
velkým příslibem do budoucna. 
Největší odměnou trenéra ale beztak
je, pokud děti sport baví, pokud ne-
sedí jako pecky doma a tráví čas ak-
tivně. Máte-li chuť, přidejte se k nám!
Martina VáCLaVKoVá, ZŠ Liteň
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Výsledky 18. února
IQ Ouvey - blink-OFF 8:4
Bája Pic - Citrus Team 2:1
Kojoti - Boston 8:1
Samotáři - blink-OFF 0:4
IQ Ouvey - Bája Pic 4:10
Citrus Team - Kojoti 3:2
Boston - Samotáři 1:7
blink-OFF - Bája Pic 1:3
Kojoti - IQ Ouvey 0:3
Samotáři - Citrus Team 2:1
Boston - IQ Ouvey 4:6
blink-OFF - Kojoti 3:0
Samotáři - Bája Pic 1:1
Boston - Citrus Team 0:5

»Tenisáci« trénují v Litni
MALÍ TENISTÉ SE V TĚLOCVIČNĚ SCHÁZEJÍ KAŽDÝ PÁTEK

Sport po okolí
* První přípravný zápas odehráli
zadnotřebaňští fotbalisté 26. 2. na
umělé trávě v Praze-Podolí.  Dvěma
góly Jana Prušinovského porazili Do-
břejovice 2:1. OZT čekají ještě dva
přáteláky. V kádru bude opět herec
David Novotný, jenž ve Třebani pro-
dloužil hostování. (Mák)
* Kácení topolů kolem dobřichovic-
kého fotbalového hřiště začalo v po-
lovině února. Projekt Revitalizace
veřejné zeleně v areálu TJ Sokol po-
čítá s vykácením téměř 170 vzrost-
lých stromů. (pef)


